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የሰ/መ/ቁ. 33945 

ጥቅምት 2ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ                                                            

አመሌካች፡- አቶ ሣሌህ ሁሴን - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ዯግፋ ዯርቤ - ከጠበቃ ጣሰው ማሞ ጋር ቀረቡ  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁኑ አመሌካች ከሣሽ የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ 
ተከሣሽ ነበሩ፡፡  

 አመሌካች ግንቦት ዏ5 ቀን 1997 ዒ.ም. ጽፇው ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ተጠሪ በስማቸው ተመዝግቦ 
የሚታወቀውንና በቀዴሞው አጠራር ከፌተኛ ዏ9 ቀበላ ዏ7፣ በአሁኑ አጠራር በአራዲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ6 የሚገኘውን 
ቁጥሩ 2ዏ7 እና 2ዏ6 የሆነ ቤት በመያዣነት አስይዘው ብር 12ዏዏዏ.00 /አስራ ሁሇት ሺህ/ ተበዴረው ቤቱን 
እንዲስረከቧቸው፤ በስምምነቱ ወቅት የማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጥና መሇወጥ ችግር ስሇነበር ገንዘቡ የ1ዏ ዒመት መክፇያ 
ጊዜ ተወስኖሇት ኀዲር 2ዏ ቀን 199ዏ ዒ.ም. ማብቃቱን፤ ኀዲር 2ዏ ቀን 198ዏ ዒ.ም. በተፃፇ የብዴርና የዋስትና ውሌ 
ቤትን መሸጥና መሇወጥ በመንግሥት ሲፇቀዴ አመሌካች ብር 5ዏዏዏ.00 /አምስት ሺህ/ ሇተጠሪ በመጨመር ከወሰደት 
ብር 12ዏዏዏ.00 ጋር ተዯምሮ በብር 17ዏዏዏ.00 /አስራ ሰባት ሺህ ብር/ ቤቱን በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ ተጠሪ ውሌ 
መፇረማቸውን፤ የቤቱን የእዴሣት ወጪዎችም አመሌካች እንዱሸፌኑ ተጠሪ ፇቃዲቸውን በውለ የገሇጹሊቸው ሆኖ ተጠሪ 
ከወሰደት የቤቱ መያዣ ብዴር ጋር የእዴሣት ወጪ ሲዯመር ዴምሩ ብር 18787.90 /አስራ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ 
ሠማኒያ ሰባት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ መሆኑን፤ የቤት ሽያጭም ከ1982 ዒ.ም. ጀምሮ በመንግሥት መፇቀደን ዘርዝረው 
ተጠሪ በስምምነቱ መሠረት የብዴሩን ገንዘብ በወቅቱ ካሇመመሇሣቸውም በሊይ የቤቱን ስመ ንብረት በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ 
በአማራጭ የገቡትን ግዳታ ስሊሌፇፀሙሊቸው አመሌካች ብር 5ዏዏዏ.00 /አምስት ሺህ/ ሇተጠሪ ጨምረውሊቸው የቤቱ 
ስም በአመሌካች እንዱዛወር ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ሇማስረጃነትም የጽሐፌና የሰው ምስክሮችን 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡  

        የአሁኑ አመሌካች የክስ ማመሌከቻና ማስረጃ ሇተጠሪ እንዱዯርስ ተዯርጎም ተጠሪ በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት 
ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የአመሌካችን ክስና ማስረጃ መርምሮ በአመሌካችና 
በተጠሪ መካከሌ የተዯረገ ውሌ የመያዣ ውሌ ሣይሆን የወሇዴ አገዴ ውሌ ነው፤ ውለ በተዯረገበት ወቅት የወሇዴ አገዴ 
ግንኙነት የሚገዛው በአዋጅ ቁጥር 47/67 ስሇነበር ይኸው አዋጅ የወሇዴ አገዴ ውሌን የሚከሇክሌ በመሆኑ ውለ ሕገወጥ 
ስሇሆነ ፇራሽ ነው፤ ተዋዋዮች ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ፤ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት አመሌካች ያስረክቡ፤ ተጠሪ 
ከአመሌካች የወሰደትን ገንዘብና የቤት ማዯሻ ብር በገቡት ውሌ መሠረት ሇከሣሽ ያክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ 
በይግባኝ የቀረበሇት ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  
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 አመሌካች የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት አሇበት የሚለባቸውን ምክንያቶች 
ኀዲር 16 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የበታች ፌ/ቤቶች ተጠሪ ቀርበው 
ባሌተከራከሩበት እና የተጠየቀ ዲኝነት በላሇበት ሁኔታ ቤት እንዱረከቡ መወሰናቸው ያሊግባብ በመሆኑ ውሣኔው ተሽሮ 
ኀዲር 2ዏ ቀን 198ዏ ዒ.ም. በውሌ ያገኙት መብት ተጠብቆ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በጉዲዩ ከተጠየቀው ዲኝነት በተሇየ ሁኔታ የተሠጠውን ውሣኔ የሕግ አግባብነት 
ሇማጣራት ተጠሪ እንዱቀርብ ተዯርጎ ጥር 29 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም.  በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
በአጭሩ የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የላሇበት፣ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1815 ዴንጋጌን 
ያገናዘበ፣ የአመሌካች ጥያቄ ግን በፌ/ብ/ሕ/ቁ 2851 ዴንጋጌ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን  ዘርዝረው የበታች ፌ/ቤቶች 
ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካች የካቲት 14 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. ጽፇው ባቀረቡት 
የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ ተጠሪ ወዯ ዋናው ጉዲይ ገብተው ሇመከራከር ሥነ-ሥርዒቱ የማይፇቅዴሊቸው መሆኑን 
ገሌፀውና የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ይህንኑ አግባብነት ካሊቸው 
የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱ ምሊሽ 
የሚያስፇሌጋቸው ጭብጦች፡-  

1ኛ/ የበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች ከጠየቁት ዲኝነት በተሇየ ሁኔታ የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? እና  

2ኛ/ የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ የክስ ምክንያት አሇው ወይስ የሇውም? የሚለት ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡  

 የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- አመሌካች ከተጠሪ ጋር ተዯርጓሌ በሚለት ስምምነት አከራካሪውን ቤት 
ተረክበው በይዞታቸው ሥር አዴርገው እየተጠቀሙበት የሚገኙ መሆኑን ገሌፀው የሚከራከሩ ሲሆን የጠየቁት ዲኝነትም 
ቀሪውን ብር ሇተጠሪ ጨምረው የቤቱ ስመንብረት እንዱዛወርሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ነው፡፡ ይህንኑ የአመሌካች 
የዲኝነት ጥያቄ የአሁኑ ተጠሪ ፌ/ቤት ቀርበው ከስር ያሌተከራከሩበት ሆኖ የስር ፌ/ቤት ግን የውለን ሕጋዊነት በራሱ ጊዜ 
በማንሣት ሕገ-ወጥ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት አመሌካች 
ሇተጠሪ ሉያስረክቡ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው የስር ፌ/ቤት ውሣኔ የሰጠው የአሁኑ አመሌካች 
በግሌጽ ባሊመሇከቱት እና ባሌጠየቁት ዲኝነት ሊይ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 182/2/ ዴንጋጌ ሥር 
የተመሇከተውን የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የዲኝነት አሠጣጥ የስሌጣን አዴማስ በግሌጽ የሚፃረር ነው፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌ/ቤትም በይግባኝ ሠሚነቱ ስሌጣን የስር ፌ/ቤትን የውሣኔ አሠጣጥ ማረም ሲገባው በተመሣሣይ ምክንያት ተቀብል 
ማጽናቱ የዲኝነት አሠጣጥ ሥርዒቱን ያሊገናዘበ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት ስሇውለ ሕጋዊነት ክርክር ባሌተነሣበት ሁኔታ በራሱ 
ጊዜ ማንሣቱም የክርክር አመራር ስርዒቱ በሚፇቅዴሇት ሁኔታ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ሣይቀርቡ ጉዲዩ በላለበት 
ታይቶ ከተወሰነ በኋሊ አሁን በሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ሥነ-ሥርዒታዊ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ሣይቀርቡ 
ታይቶ በተሰጠው ውሣኔ ሇበሊይ ፌ/ቤት ሉያቀርቡ የሚችለት ክርክር ከስር ክስ ተያይዘው የቀረቡትን የከሣሽን 
ማስረጃዎች አግባብነት፣ ተቀባይነት እና ጥንካሬ ያገናዘብ መሆን ያሇመሆኑን መሠረት በማዴረግ ብቻ የተወሰነ ነው፡፡ 
ስሇሆነም ተጠሪ በዚሁ የክርክር ዯረጃ ያነሱት ክርክር ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት የስር 
ፌ/ቤት የውሣኔ አሠጣጥ ከተጠየቀው ዲኝነት በተሇየ ሁኔታ መሆኑ ከሊይ የተጠቀሰውን የሥነ-ሥርዒት ሕግ ዴንጋጌ 
ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

 ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- በመጀመሪያው ጭብጥ እንዯተገሇው የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ ስመ ንብረቱ 
እንዱዞርሊቸው ይወሰን ዘንዴ ነበር፡፡ የስር ፌ/ቤትም የዚህኑ ጥያቄ አግባብነት በመመርመር ውሣኔ መስጠት እየተገባው 
ከተጠየቀው ዲኝነት በተሇየ ሁኔታ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የአመሌካች ጥያቄ ተገቢነት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን የስር ፌ/ቤት 
በጭብጥነት ይዞ በሕጉ አግባብ የሰጠው ውሣኔ ባይኖርም ከተጠየቀው ዲኝነት ይዘት በሰበር ችልቱ ከዚህ በፉት 
በተመሣሣይ ጉዲይ ከተሰጠው የሕግ ትርጓሜና ከፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ ዒሊማ አኳያ ሲታይ በዚህ ችልት 
ሇጉዲዩ እሌባት መስጠቱ አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ የሚያስከስስ ሉሆን 
ይችሊሌ አይችሌም? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  



4 

 

 ከአመሌካች ክስና ክርክር ማረጋገጥ የተቻሇው ከተጠሪ ጋር በተዯረገው ስምምነት ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት 
አመሌካች ተረክበው ሇረጅም ጊዜያት በይዞታቸው ስር አዴርገው የሚገኙ መሆኑን፣ ቤቱን የሚመሇከቱ አስፇሊጊ ሰነድችም 
በተጠሪ እጅ ይገኛለ ተብል በክሱ አሇመገሇጹንና የዲኝነት ጥያቄ ያሌቀረበበት መሆኑን በተጠሪ በኩሌ መፇፀም አሇበት 
የተባሇው የቤቱ ስመ ንብረት ማዞር ብቻ መሆኑን ነው፡፡ የስም ዝውውር ተግባር የሚፇፀመው በመንግሥት አስተዲዯር 
ክፌሌ ፉት እንጂ ሻጭ ነው የተባሇው ወገን ሉፇጽም ይገባሌ ተብል ከሕግ ወይም ከውሌ ይመነጫሌ ሉባሌ የማይችሌ 
ግዳታ ነው፡፡ የስም ዝውውር ጥያቄ የሚስተናገዯው የባሇ ሀብትነት የምስክር ወረቀት በሚሠጥ የመንግሥት አስተዲዯር 
አካሌ ገዢው ውሌና አስፇሊጊ ሠነድችን ይዞ ሲቀርብ እንጂ በፌ/ቤት ክስ ቀርቦ ዲኝነት የሚሰጥበት አይዯሇም፡፡ አንዴ ክስ 
ሉቀርብ የሚገባው የክስ ምክንያት ሲኖረው ሲሆነ የክስ ምክንያትም ተከሣሽ ሇከሣሽ ሉፇጽመው የሚገባው ግዳታ መኖሩ 
ጋር ተያይዞ ሉነሣ የሚችሇው ጥያቄ አዎንታዊ ምሊሽ መስጠት የሚቻሌበት ሁኔታ ስሇመኖሩ ሲረጋገጥ የሚታወቅ ነው፡፡ 
በዚህም መሠረት አመሌካች ተጠሪ የስም ዝውውሩን እንዱፇጽሙ ይወስንሌኝ ብሇው ዲኝነት መጠየቃቸው በተጠሪ በኩሌ 
ሉፇፀም የሚገባ የሕግ ወይም የውሌ ግዳታ የላሇ መሆኑን ስሇሚያሣይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 231/1/ሀ/ መሠረት ፌሬ 
ነገሩ የማያስከስስ ነው ተብል መወሰን ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  
 

ው ሣ ኔ 
 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13295 ጥቅምት 16 ቀን 1999 ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 511ዏ7 ኀዲር ዏ3 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የፀና ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች የስም ዝውውር ጥያቄ ታይቶ ይወስንሊቸው ዲኝነት ጠይቀው እያሇ ከተጠየቀው ዲኝነት በተሇየ ሁኔታ 
ውለ ሕገ-ወጥ ነው ተብል ቤቱን እንዱያስረክቡ መባለ የዲኝነት አሰጣጥ ሥርዒትን የተከተሇ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

3. የአመሌካች የስም ይዛወርሌኝ ጥያቄ የሚያስከስስ ምክንያት የሇውም ብሇናሌ፡፡  
4. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

 

ነ/ዒ                                                      
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